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Структура дисципліни
Кількість годин
Форма навчання

Курс

Семестр

Всього
год / кредитів ECTS

Лекції

Практичні
заняття

Вид
СПРС

контролю

108

Поточний

Змістовий модуль 1 «Анатомія людини»

Денна

ІI

ІII

180/6

18

54

контроль;

Змістовий модуль 2 «Фізіологія людини»
Денна

ІI

ІV

180/6

18

іспит
58

104

Разом
Поточний
Денна

ІI

ІII, ІV

360/12

36

112

212

контроль;
іспит

Тематичні
плани лекцій

№
1.

Тема лекції
Предмет і завдання анатомії людини. Остеологія.

К-ть
годин
2

Артросиндесмологія. Скронево-нижньощелепний суглоб.

Змістовий модуль 1
«Анатомія людини»

2.

Міологія. М’язи голови та шиї.

2

3.

Спланхнологія.

4.

Анатомія травної системи. Органи ротової порожнини.

2

5.

Розвиток зубів. Аномалії зубощелепної системи.

2

6.

Центральна нервова система.

2

7.

Черепні нерви.

2

8.

Кровопостачання голови та шиї.

2

9.

Структури лімфатичної системи голови та шиї.

2

Разом

18

Тематичні
плани лекцій

№

Тема лекції

1.

Сучасні уявлення про природу збудження. Мембранні потенціали збудливих
тканин.

Електроодонтодіагностика.

Проведення

К-сть год
збудження

нервовими

2

волокнами та через нервово-м’язовий синапс.
2.

Загальні принципи біологічної регуляції. Фізіологія ЦНС. Виникнення процесів
збудження та гальмування при захворюваннях щелепно-лицевої ділянки та

2

порожнини рота. Регуляція рухових функцій нижньої щелепи.

Змістовий модуль 2
«Фізіологія людини»

3.

Роль гормонів у регуляції гомеостазу та неспецифічної адаптації організму.

4.

Структурна та функціональна організація сенсорних систем.Смакова сенсорна

система. Нейрофізіологічні механізми болю. Механізми медикаментозного

2

2

знеболювання.
5.

Фізіологія системи крові. Специфічні та неспецифічні фактори імунного захисту.

6.

Фізіологія системи кровообігу. Регуляція серцево-судинної діяльності.

2

2
7.

Нервова і гуморальна регуляція тонусу судин щелепно-лицевої ділянки.
Регуляція кровообігу при стресових ситуаціях у стоматологічній практиці.

8.

Загальна характеристика травлення. Фізіологія травлення в ротовій порожнині.
Принципи регуляції функцій травної системи.

9.

2
2

Фізіологія системи виділення.

2

Разом

18

Тематичні
плани
практичних
занять
Змістовий модуль 1
«Анатомія людини»

1.

Вступ в анатомію людини. Остеологія.

2

2.

Череп. Черепні ямки: межі і сполучення.

2

3.

Артросиндесмологія. Скронево-нижньощелепний суглоб.

2

4.

Загальні відомості про м’язи. М’язи тулуба, кінцівок.

2

5.

М’язи голови і шиї.

2

6.

Фасції, фасціальні простори голови і шиї.

2

7.

Загальна анатомія травної системи.

2

8.

Ротова порожнина: стінки сполучення. Будова твердого та м’якого піднебіння. Язик. Великі та малі слинні залози, будова, функції.

2

9.

Загальна будова зубів. Розвиток зубів і аномалії.

2

10.

Оклюзії, прикуси. Поняття про прикус молочних зубів, терміни прорізування.

2

11.

Анатомія дихальних шляхів.

2

12.

Анатомія сечової системи. Чоловіча та жіноча промежина.

2

13.

Анатомія статевих органів.

2

14.

Загальні дані про нервову систему. Будова спинного мозку та його оболонок. Проста та складна рефлекторні дуги.*

2

15.

Анатомія головного мозку: довгастий мозок, мозочок, міст та середній мозок.*

2

16.

Будова проміжного та кінцевого мозку. Аналізатори кори головного мозку. Провідні шляхи головного та спинного мозку, їх

2

класифікація.*

* - передбачено проведення
занять у дистанційній формі
зі створенням схематичного
зображення анатомічної
будови, функціональних схем
фізіологічних процесів та їх
регуляції

17.

Анатомія органів чуття.

2

18.

Анатомія периферійної нервової системи.

2

19.

Анатомія 12 пар черепних нервів. Хід, місця виходу з черепа, ділянки іннервації.

2

20.

Анатомія вегетативної нервової системи. Особливості будови вегетативної рефлекторної дуги.

2

21

Серце. Кола кровообігу. Анатомія артерій та вен. Мікроциркуляторне русло.

2

22.

Особливості кровопостачання голови та шиї.

2

23.

Артеріальні та венозні анастомози голови та шиї.

2

24.

Лімфатична система. Лімфатичні капіляри, стовбури, протоки. Лімфатичні вузли. Селезінка. Тимус. Червоний кістковий мозок.

2

25

Лімфатичні судини і вузли голови та шиї.

2

26.

Кровопостачання та іннервація тулуба.

2

27.

Кровопостачання та іннервація верхніх та нижніх кінцівок.

2

1.

Сучасні уявлення про фізіологічний експеримент. Види та значення для медицини. Дотримання біоетичних принципів при

2

проведенні досліджень.

Тематичні плани
практичних
занять
Змістовий модуль 2
«Фізіологія людини»

2.

Біоелектричні явища в збудливих тканинах щелепно-лицевої ділянки. Закони подразнення збудливих тканин, їх застосування в
стоматології.

3.

Фізіологічні властивості жувальних м’язів та методи їх дослідження, клінічне значення в стоматології.

4.

Фізіологічні властивості нервових волокон. Інервація щелепно-лицевої ділянки. Проведення збудження через нервово-м’язовий

синапс.
5.

Структурно-функціональні особливості ЦНС. Нервова регуляція рухових функцій. Виникнення процесів збудження та
гальмування при захворюваннях щелепно-лицевої ділянки та порожнини рота.

2
2
2

6.

Нервова регуляція вісцеральних функцій організму.

2

7.

Гуморальна регуляція вісцеральних функцій організму.

2

8.

Фізіологічне значення гормонів щитоподібної, паращитоподібних та підшлункової залоз у стоматології.*

2

9.

Роль гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії стресових факторів.

2

10.

Структурна та функціональна організація сенсорних систем. Смакова та нюхова сенсорні системи.

2

11.

Сомато-вісцеральний аналізатор. Фізіологічні основи стоматологічного болю та знеболення.

2

12.

Роль мотивацій та емоцій у формуванні поведінки. Вища нервова діяльність (ВНД). Типи ВНД.*

2

13.

Внутрішнє середовище організму. Гомеостаз і гомеокінез. Склад крові та її основні фізіологічні константи. Захисна функція
крові.

* - передбачено проведення занять у дистанційній формі зі створенням схематичного
зображення анатомічної будови, функціональних схем фізіологічних процесів та їх регуляції

2

2

14.

Гемостаз та система фібринолізу. Групи крові.

2

15.

Гемодинамічна функція серця. Фізіологічні властивості серцевого м’язу.

2

16.

Нервова та гуморальна регуляція серцевої діяльності.

2

17.

Фізіологічні основи гемодинаміки. Показники гемодинаміки. Функціональні проби системи кровообігу. Регуляція кровообігу.

2

18.

Нервова та гуморальна регуляція тонусу судин щелепно-лицевої ділянки.*

2

19.

Зовнішнє дихання. Функціональні показники апарату зовнішнього дихання.

2

20.

Регуляція дихання.

2

21

Енергетичний обмін та методи його дослідження.

2

22.

Терморегуляція. Терморецепція ротової порожнини.

2

23.

Фізіологічні принципи харчового раціону.

2

24.

Фізіологія травлення в ротовій порожнині. Склад слини. Регуляція слиновиділення.

2

25

Регуляція травлення в ротовій порожнині.

2

26.

Травлення в шлунково-кишковому тракті та його регуляція.

2

27.

Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах сечоутворення і підтримання гомеостазу.

2

28.

Іспит. Тестовий контроль.

2

29.

Іспит. Теоретична частина.

2

Критерії
оцінювання
• КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття:
➢ 0, 0.5 бала – незадовільні
оцінки, які здобувач має право
перескласти впродовж двох
тижнів з моменту її отримання;
➢ 1, 1.5, 2 бали – позитивні
оцінки.
Мінімальна кількість балів за
поточну навчальну діяльність
здобувача – 54 бали.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ

Кількість балів
1 заняття

Разом

Практичні заняття

2,0

108

Індивідуальна робота

12

12

студента
Іспит

80

РАЗОМ сума балів

200

Критерії оцінювання (оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів, змістовий модуль 1 «Анатомія людини»)

Бали етапів роботи

Тестовий контроль вихідного
рівня знань
(1)
0 – 0.5

Вид роботи студента
Усна відповідь або вирішення
Тестовий контроль кінцевого рівня знань
ситуаціних задач
(3)
(2)
0 – 1.0
0 – 0.5

Макс. бал
2.0

Структура практичного заняття
Контроль попереднього (вихідного) рівня знань (відображає результати самостійної позааудиторної підготовки, у тому числі консультацій, до відповідної теми заняття) шляхом:
• тестування;
• усного опитування тематичного матеріалу, яке здійснюється відповідно до контрольних питань методичних рекомендацій і базується на даних лекційного матеріалу та підручників.
Під час самостійної роботи під керівництвом викладача здобувачі оволодівають відповідними практичними навичками, працюючи з вологими препаратами, муляжами, таблицями,
схемами.

1. Тестовий контроль вихідного рівня
знань. Тести містять по 10 тестових
завдань вибіркового типу з однією
правильною відповіддю (0 – 0.5 бала)

Критерії оцінювання:
0.5 бала – 7 і більше правильних відповідей;
0 балів – правильна відповідь на 6 і менше запитань.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 25%. Максимальна кількість балів – 0.5

2. Основний етап практичного
заняття:
Усна відповідь здобувача (0 – 1 бал)

Критерії оцінювання:
- 1 бал - здобувач правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал,
відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат чи виконує практичні навички.
Робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь знанням додаткової літератури.
- 0.5 бал - здобувач неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, неточно і
неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь.
Під час відповіді, демонстрації препарату чи виконання практичних навичок робить незначні помилки.
- 0 балів - здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може
побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу, не відповідає на питання лекційного курсу і
питаня з самостійної роботи. Під час відповіді, демонстрації препарату чи виконання практичних навичок здобувач робить суттєві
помилки.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 50%. Максимальна кількість балів – 1.0.

3. Тестовий контроль кінцевого рівня
знань

0.5 бала – 7 і більше правильних відповідей;
0 балів – правильна відповідь на 6 і менше запитань.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 25%. Максимальна кількість балів – 0.5.

4. На кінцевому етапі заняття

викладач виставляє набрану суму балів в журналі успішності

Критерії оцінювання (оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів, змістовий модуль 2 «Фізіологія людини»)

Бали етапів роботи

Тестовий контроль вихідного
рівня знань
(1)
0 – 0.5

Вид роботи студента
Усна відповідь, вирішення ситуаціних задач
Тестовий контроль кінцевого рівня знань
та виконання практичних навичок
(3)
(2)
0 – 1.0
0 – 0.5

Макс. бал
2.0

1. Тестовий контроль вихідного рівня
знань. Тести містять по 10 тестових
завдань вибіркового типу з однією
правильною відповіддю (0 – 0.5 бала)

Критерії оцінювання:
0.5 бала – 7 і більше правильних відповідей;
0 балів – правильна відповідь на 6 і менше запитань.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 25%. Максимальна кількість балів – 0.5

2. Основний етап практичного
заняття:
Усна відповідь здобувача, вирішення
ситуаціних задач та виконання
практичних навичок (0 – 1 бал)

Критерії оцінювання:
- 1 бал - здобувач правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал,
відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно розв’язує ситуаційну задачу чи виконує практичні
навички. Робить узагальнення матеріалу, висновки, доповнює свою відповідь знанням додаткової літератури.
- 0.5 бал - здобувач неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, неточно і
неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь.
Правильно, але не точно, розв’язує ситуаційну задачу чи виконує практичні навички.
- 0 балів - здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може
побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу, не відповідає на питання лекційного курсу і
питаня з самостійної роботи. Під час відповіді, розв’язування ситуаційних задач чи виконання практичних навичок здобувач робить суттєві
помилки.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 50%. Максимальна кількість балів – 1.0

3. Тестовий контроль кінцевого рівня
знань

0.5 бала – 7 і більше правильних відповідей;
0 балів – правильна відповідь на 6 і менше запитань.
У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 25%. Максимальна кількість балів – 0.5

4. На кінцевому етапі заняття

викладач виставляє набрану суму балів в журналі успішності

Критерії оцінювання (індивідуальна робота )
Індивідуальна робота здобувача передбачає аналіз літератури анатомічих та фізіологічних аспектів наукового дослідження у
стоматології. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраної слухачем за поточну навчальну діяльність.
Розподіл балів та критерії оцінювання індивідуальної роботи
(максимальна кількість балів – 12)
➢

➢

➢

➢

➢

12 балів – робота виконана на високому науково-методичному
рівні з використанням додаткової літератури, добре
ілюстрована, здобувач має системні знання, уміє самостійно
аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, ➢
добре відповідає на додаткові запитання;
11 балів - робота виконана на належному науковометодичному рівні з використанням додаткової літератури,
добре ілюстрована, здобувач має системні знання, уміє ➢
самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований
матеріал, при відповіді на додаткові запитання допускає
неточності;
➢
10 балів – робота виконана на належному науковометодичному рівні з використанням додаткової літератури,
добре ілюстрована, здобувач має системні знання; потребує ➢
незначного скерування для аналізу, оцінювання, узагальнення
опанованого матеріалу, при відповіді на додаткові запитання
допускає неточності;
➢
9 балів – робота виконана на належному науковометодичному рівні, здобувач має системні знання, вільно їх
відтворює,
уміє
самостійно
аналізувати,
оцінювати, ➢
узагальнювати опанований матеріал, у тому числі додаткову
літературу;
➢
8 балів – робота виконана на належному науково-

методичному рівні, здобувач має системні знання, але не може
вільно їх аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований
матеріал;
7 балів – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні, здобувач засвоїв навчальний матеріал, демонструє
володіння матеріалом окремих рекомендованих джерел
інформації;
6 балів – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні, здобувач відтворює основний навчальний матеріал, але
допускає поодинокі помилки у розкритті теми;
5 балів – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні, здобувач відтворює основний навчальний матеріал, але
допускає помилки у розкритті теми;
4 бала – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні, здобувач відтворює основний навчальний матеріал, але
допускає суттєві помилки у розкритті теми;
3 бали – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні, здобувач демонструє знання й розуміння окремих
положень теми роботи;
2 бали – робота виконана на низькому науково-методичному
рівні;
1 бал – здобувач відтворює мізерну частину роботи.

Критерії оцінювання (підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання)
Підсумковий контроль знань здійснюється у формі іспиту по завершенню вивчення курсу за вибором. До іспиту допускаються здобувачі, які
повністю відвідали аудиторні навчальні заняття з дисципліни, і сумарний бал поточної успішності не менший за мінімальний. Іспит проводиться на
двох останніх заняттях курсу за вибором.
Структура іспиту та оцінювання складових

№
1.
2.

Складові ПМК
Тестовий контроль (2.0 акад. год)
Теоретична частина (2.0 акад. год)

Бали
максимум
40 (100%)
40 (100%)

мінімум
30 (75%)
20 (50%)

Проведення тестового контролю:
виконання 80 тестових завдань
вибіркового типу з однією
правильною відповіддю

Критерії оцінювання:
За результатами тестового контролю здобувач отримує 0.5 бала за кожну правильну відповідь. Здобувач не склав тестовий
контроль, якщо він дав правильних відповідей менше ніж на 75% (менше 60 запитань). Мінімальна позитивна кількість
балів за тестовий контроль – 30 балів, максимальна – 40 балів

Усна відповідь:
4 запитання з анатомії та 4
запитання фізіології людини
(всього - 8 запитань). За кожне
запитання здобувач отримує 5
балів

Критерії оцінювання:
5 балів – здобувач має відмінні системні знання із заданого питання навчальної програми, усвідомлено використовує
терміни та поняття; уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися
рекомендованими джерелами інформації (як основними, так і додатковими);
4 бали – здобувач добре володіє матеріалом, який стосується даного питання, уміє аналізувати й систематизувати
інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; добре володіє
термінологією, із незначними неточностями дає визначення понять;
3 бали – здобувач частково засвоїв зміст навчального матеріалу в об’ємі даного питання, допускає окремі помилки у
відповіді, частково дає визначення основних понять та термінів;
2 бали – здобувач виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, який стосується заданого
питання, відповідь його не є осмисленою; виявляє слабке розуміння основних понять, має значні труднощі під час
самостійного формулювання відповіді;
1 бал – здобувач відтворює незначну частину навчального матеріалу, що стосується даного питання, має нечіткі уявлення
про об’єкт вивчення, не відповідає на додаткові питання;
0 балів – відсутні знання за даним питанням, не відповідає на додаткові питання.

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за іспит становить 80.
Мінімальна кількість балів, яку здобувач може набрати, щоб іспит вважався успішно складеним, становить 51.

Політика дисципліни
➢ Викладання курсу за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму
людини в стоматології» здобувачам третього рівня вищої освіти кваліфікації
освітньої доктор філософії здійснюється відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному
університеті».
➢ Курс за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в
стоматології» є складовою циклу дисциплін професійної підготовки здобувача
третього рівня вищої освіти кваліфікації доктор філософії спеціальності 221
«Стоматологія», націлений на розвиток інтегральних, загальних та спеціальних
(фахових) компетенцій майбутнього доктора філософії, забезпечує оволодіння
фундаментальними анатомічними і фізіологічними знаннями та концепціями в
розрізі різноманітних клінічних стоматологічних ситуацій.
➢ Вивчення курсу за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму
людини в стоматології» включає лекційний курс, що супроводжується
практичними заняттями з метою закріплення теоретичного матеріалу, його
систематизації та узагальнення. Невід’ємним компонентом є самостійна
позаудиторна робота, у тому числі підготовка до практичних занять у навчальнопрактичних центрах «Анатомія людини» і «Фізіологія», як основний спосіб
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних
занять. Опанування даного курсу забезпечується системою навчальнометодичних посібників та методичних вказівок, відповідною науковою та фаховою
монографічною літературою, які розміщені за гіперпосиланнями на с. 4-5, та
бібліотеці університету. З метою самоконтролю знань, здобувачам пропонується
виконання тестових завдань відповідно до теми практичного заняття за
допомогою системи дистанційного навчання.
➢ Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим. Процедура
відпрацювання пропущених занять здійснюється відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному
університеті». Пропущені заняття мають бути відпрацьовані слухачем упродовж 1
місяця в індивідуальному порядку. Відпрацювання пропущених занять та
негативних оцінок відбуваються на кафедрах анатомії чи фізіології відповідно
згідно з графіком у чергового викладача шляхом усного опитування та перевірки
письмових завдань із пропущеної теми. Здобувач, який не набрав мінімального
балу за поточну діяльність чи має невідпрацьовані пропуски практичних занять,

до здачі екзамену не допускається. У такому випадку до призначеної дати
складання екзамену слухач користується повторним правом отримати допуск на
екзамену на консультаціях викладачів (анатомія людини: четвер, 17:00-18:30;
фізіологія: вівторок, 16:30-18:00).
➢ Перезарахування, ліквідація академічної різниці та трансфер кредитів з курсу
за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в
стоматології» здійснюється у відповідності до «Положення про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в
Івано-Франківському національному медичному університеті» та «Положення про
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному
університеті».
➢ Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього
рівня
вищої
освіти
кваліфікації
доктор
філософії
спеціальності
221 «Стоматологія», даний курс забезпечує успішне набуття інтегральних,
загальних та спеціальних компетентностей докторів філософії спеціальності
221 «Стоматологія» з анатомії і фізіології людини.
➢ Права і обов’язки здобувачів при вивченні курсу за вибором «Новітні погляди
до розуміння будови організму людини в стоматології»
регламентуються
«Правилами внутрішнього розпорядку в Івано-Франківському національному
медичному університеті».
➢ Здобувач наукового ступеня доктор філософії повинен уникати будь-яких
порушень академічної доброчесності. Недопустимими є будь-які дії, сутність яких
полягає у наданні або отриманні несанкціонованої допомоги або нечесної
переваги у будь-якій формі академічної роботи (академічне шахрайство),
фальсифікація результатів досліджень, посилань у власних публікаціях, надання
завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої чи наукової
діяльності, оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами, як
результатів власного дослідження (академічний плагіат), оприлюднення твору,
написаного третьою особою на замовлення здобувача, списування будь-яких
письмових робіт інших здобувачів (у тому числі будь-яких письмових завдань, що
виконуються здобувачами у межах навчального процесу під час проміжного та
підсумкового контролю знань відповідно до програми навчальної дисципліни, а
також під час державних екзаменів тощо).
➢ Заохочується активність, ініціативність, творчий та науковий підхід.

Змістовий модуль 1 «Анатомія людини»

Змістовий модуль 2
«Фізіологія людини»

Навчальнопрактичний центр
«Фізіологія»

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-практичний центр «Фізіологія»

Електрокардіограф
HeartScreen 60G

Спірометр
MIR Spirobank II

Глюкометр GlucoDr.auto

Тонометр автоматичний

Пульсоксиметр
BEURER PO 30

Тонометр механічний

Набір для визначення групи
крові ELDONTM ID CARD
for 1 ABO and Rh D

Таблиця Сівцева-Головіна

Навчальнопрактичний центр
«Фізіологія»

Навчальна кімната

Лікар не анатом

не лише не корисний,
а й шкідливий.
Е.Й. Мухін

Хто із богословів, юристів, докторів
медицини, фізиків, або хто-небудь
інший знає більше, ніж ти, фізіолог,
про життя? Адже фізіологія — істинне
пояснення життя. Який інший предмет
може бути більш чарівним, більш
захоплюючим, ніж саме життя?
Артур Гайтон

